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 الموضوع مقالر

 

 

 
 

 الصفحة

 10 ............................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 14  ............................................................ تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 2

 15 ...................السابقة ..............................الجلسة  مضبطةالتصديق على  ( 3

 م2016 لسنة( 20) رقم بقانون المرسومإخطار المجلس بإحالة  ( 4

 بإنشاء م2014 لسنة( 26) رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 15 .............. اإلنسان حقوق لجنة إلى ؛اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة

 من( 222) المادة باستبدال قانون مشروعإخطار المجلس بإحالة  ( 5

 الداخلية الالئحة بشأن م2002 لسنة( 54) رقم بقانون المرسوم

 16 ...................... والقانونية التشريعية الشؤون لجنة إلى؛ النواب لمجلس

قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق  ( 6

على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

 16 م ..............................................2016( لسنة 1المرافق للمرسوم رقم )

بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق  قرار المجلس الموافقة ( 7

على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية بنغالديش 

زدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الشعبية بشأن تجنب اال

 16 م .....2016( لسنة 32للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم )

على مشروع قانون بالتصديق قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية  ( 8

على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومة 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية، المرافق 

 21 م ...........................................................2016( لسنة 33للمرسوم رقم )
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 الصفحة

قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بالتصديق  ( 9

على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 21 م ........2016( لسنة 43الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم )

إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون بإصدار  اتطلبمناقشة  (10

قانون الصحة العامة، المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 21  .........................................................................................مجلس الشورى 

 103 ........................................ (1)ملحق  ةالمذكور طلبات إعادة المداولة (11

 54 قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون المذكور... (12

مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن  (13

الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي  تاستخدام التقنيا

واإلخصاب، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 57 النواب( .....................................................................................................

 109 ................................................ . (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (14

مناقشة بقية مواد مشروع القانون  إخطار المجلس بمواصلة (15

 100 ................................................................ الجلسة القادمة فيالمذكور 

في اجتماع إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك  (16

الجمعية العمومية الثامنة لالتحاد الكشفي العالمي للبرلمانيين 

المنظم من قبل المنظمة الكشفية العربية، والمنعقد في 

 2أغسطس إلى  31ستوكهولم ــ مملكة السويد، خالل الفترة من 

 100 ......................م ..................................................................2016سبتمبر 
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إخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع  (17

اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة لالتحاد 

ر العربية، لمنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصالبرلماني العربي، وا

 100 ........................................................................م .2016سبتمبر  6بتاريخ 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إخطار المجلس ب (18

بشأن المشاركة في الدورة العشرين للجنة التنفيذية لالتحاد 

جمهورية مصر العربية،  ــالقاهرة البرلماني العربي، والمنعقدة في 

 100 ................................................................... م2016سبتمبر  8بتاريخ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


